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KFC STUNT: de laatste wint van de eerste

Gavere - Miracolo in Gavere! De bijna onklopbare leider Munkzwalm, 
met 13 punten voor, liep zijn tweede nederlaag op tegen de knap  
compact verdedigende rode lantaarn, KFC, dat bovendien een reeks 
topcounters uit het boekje op de mat toverde en aldus messcherp 
door de Zwalmse defensie sneed met vijf prachtgoals. Steeds meer ten 
prooi aan overhaasting en frustratie moest de leider het hoofd buigen  
tegen een verbonden KFC Gavere-Asper. We duiken alweer in ons Will  
Tura-spotify: “Dat zijn van die dingen die af en toe wel eens gebeuren 
...” (vul aan: lach ermee en word daarom niet boos)

We hebben hem een contract laten ondertekenen om nóg te komen: Erwin Vanden-
daele, de 32-voudige internationaal en beste speler ooit van (Racing) Gavere en verre  
omstreken, was aanwezig om zijn kersverse scouting collega van KAA Gent, Tim Matthys 
bij Munkzwalm, aan te moedigen. Maar in Erwins diepste binnenste klopt nog steeds een 
(vroeger rood-geel) Gavers hart. En al bij de eerste goal, want KFC kwam op voorsprong, 
bedacht hij mij met een vuistje op arm. Wist ik veel dat het vijf blauwe plekken zouden 
worden! (Zonder de gemiste ‘licht blauwe’ kansen mee te tellen). Na twee minuten al 
holde Vital De Vrieze achter een kans aan, maar aan het kwartier kliefde Ken Casieris 
aalvlug door het hart van Zwalm en zijn knal botste net voor doelman Gilles De Groote 
en 1-0 (14’). De blauw-witte Zwalmenaars reageerden furieus met een serie hoek-
schoppen en schoten op doel, maar al bij al weinig binnen het kader. We pikken er een 
mooie knal van Van Slembrouck uit, maar toch naast. Raar maar waar: SK Munkzwalm 
stelde gelijk op een lucky counter, waarbij de bal tussen Jossa en Rogiest ongelukkig 
heen en weer botste en de supersnelle Ulens ermee vandoor ging en trefzeker als hij is, 
mooi binnenschoof naast Boullie (1-1, 40’). Wel geteld 40’ had KFC voor gestaan tegen 



de leider, niet slecht, maar toch jammer: zo las ik op het gezicht van Erwin. Maar net 
toen wij ons neerlegden bij het onvermijdelijke meesterschap van de bezoekers, brak 
Jasper Van Schoorisse uit op rechts en zijn enig mooie voorzet geleek op die van Kevin 
De Bruyne. Hij vond een volledig vrijstaande Vital De Vrieze, die van antratie de bal ... 
tegen de paal deed caprioleren, maar gelukkig via de binnenkant IN doel (45’ 2-1). Op 
slag van rust scoren: het geeft een mens hoop en ... een tweede vuistje!

SK Munkzwalm kwam uit de kleedkamer met de logische intentie: deze scheve  
situatie gaan we subiet eens snel rechtzetten. En dat gebeurde nog ook. Een van de vele 
hoekschoppen ging over de hele verdediging en Dylan Jouret knalde laag door het pak 
binnen (2-2, 52’). Alles te herdoen met nog bijna een hele helft voor de boeg. Maar KFC 
ging niet zitten grienen in een hoekje. Een vrijschop, mooi genomen door een verstandig 
spelende Hamdi, bereikte De Vrieze die vanuit scherpe hoek het zijnet trof. Vervolgens 
kregen we een schoolvoorbeeld van een counter: Hamdi diep, Van Schoorisse terug, 
Hamdi terug via Glorieus naar Nissens, bal voor en Glorieus kopt binnen: een schitter-
ende goal! Afgekeurd voor buitenspel echter. Op dat moment, rond het uur, onderstreept 
mijn confrater-international: Gavere-Asper is gewoon beter. Maar KFC heeft het toch ook 
moeilijk: geel voor professioneel foutje van Jente Glorieus. 
Wat gebeurt dan? De dekselse Casieris gaat er weer pijlsnel van door, de Zwalmse 
verdedigers wijken en wijken, en Casieris timet zijn pass (perfect, aldus Erwin) op 
Jorg Nissens die voorzet en Vital De Vrieze staat aan de overkant aan het kanon: 
hij trekt in één tijd een ongelooflijke streep overhoeks binnen (3-2, 75’). Munkzwalm 
is nu redelijk van slag. KFC past nu de bokstaktiek toe: als de tegenstander wankelt,  
doordreunen. Weer Nissens zet zijn motor aan op rechts en hij bereikt de onvermoeibare Van  
Schoorisse die koel afrondt (4-2, 80’). Met nog 10 minuten te gaan moet de buit  
binnen zijn, maar dat is zonder vriend Tim Matthys gerekend: op rechts controleert hij 
mooi, kijkt, mikt en zijn knal gaat in de linkerbovenhoek binnen (4-3, 89’). 
Omdat het spel enkele minuten had stil gelegen voor een in het gezicht aangetrapte Jorg 
Nissens (dijk van een match) wordt veel tijd bijgeteld.Munkzwalm loopt storm en KFC 
pompt, maar weigert te verzuipen. Boullie haalt een verraderlijke kopbal uit het hoekje. 
De Zwalmse doelman komt nu slag om slinger mee, de druk is hoog, maar een eerste 
waarschuwing van de ingevallen Emano De Bruycker wordt slechts in extremis door de 
Zwalmse goallie ingedijkt, en een tweede keer is het prijs: Jasper Van Schoorisse 
bekroont zijn enorme tweede helft, loopt voorbij de uitgekomen doelman en 5-3! (97’).

Hier werd geschiedenis geschreven! De schaamte van de heenmatch 
werd uitgewist met helder countervoetbal en ‘elkaar helpen’ in de 
verdediging. Dat dit kan is het mooie van de (voetbal)sport. Bevestig-
ing moet ook kunnen!

De Groote (deed weer super reddingen, hoewel ze minder talrijk nodig waren dan anders, zegt 
wat over het verdedigend werk), Rogiest (pal en scherp, met heel zijn hart), De Vrieze (aarzelend 
begin, maar schitterend gegroeid, Munkzwalm is de ploeg tegen wie hij graag scoort), Nissens 
Jorg (vitesse op rechts, deed de lijn onvermoeibaar op en af >< Emano De Bruycker), Jente  
Glorieus (zwoegende kapitein, meer in het midden, zijn goal was de mooiste, maar werd onterecht 
afgevlagd), Van Schoorisse (bleef lopen én scoren, counterspits), Ken Casieris (met dé beslissende 
acties), Junior Callebaut (echt onwrikbaar vandaag), Jossa Ramón (koel verdedigend, kalm klaar 
kijkend), Bouchalaa (vaardige rustbrenger midden het tumult, echte spelverdeler en opzetter van 
de tegenaanval), Hamdi (verstandig spelend, overzicht, spelverleggend, schakel in de counters). 
De Vrieze Dieter, Brent Van Den Bulcke, Ugo Boonen. T 1 Dirk Van Der Beken, supermotivator,  
‘believer’; T2 Peter De Graeve, de betrouwbaarste rots!



De wet van de sterkste 

Geraardsbergen - Na deze bleke wedstrijd van KFC op palindroomdag, vroegen 
vriend en tegenstander zich af hoe dat Gavere-Asper het vorige week geflikt had om  
tegen het superieure Munkzwalm 5 keer te scoren. Tegen een zeer vlot combinerende  
Geraardsbergse thuisploeg kwamen de bezoekers niet aan één gevoetbalde kans 
toe. Geraardsbergen had even goed een mattentaart kunnen in doel zetten. Ondanks 
hun oogstrelend passenspel, duurde het bijna een uur vooraleer de Muurjongens 
door de Gaverse Muur geraakten: ofwel verknoeiden ze de kansen, ofwel stond een  
alweer verbluffende Boullie de moelijkste ballen te pakken. KSV had zelfs een pure  
pietgoal nodig: een carambole die dan  nog afweek op de koop toe en via Boullie’s  
vingertoppen alsnog de (weliswaar verdiende) rust bracht bij de thuisploeg. 
Rocambolesk, zou Filip Joos het noemen. Tien minuutjes later was het boeken toe bij 
drie keer knallen voor vijf frank. De bezoekers akteerden wel met een ernstig gehavend 
elftal: twee belangrijke pionnen van het giant-killing team waren geblesseerd en al na 5  
minuten moest ook de ervaren Cedric Buyck vervangen worden door een youngster 
van 17. Zo stond de jongste KFC-defensie in jaren tussen de lijnen: Gauthier De Weirdt 
(22), Ramón Jossa (17), Junior Callebaut (19) en Brent Van Den Bulcke (17), die zijn  
maidenmatch speelde. Een pluim voor hen, zo lang standhouden! Een hoopvolle 
voorafspiegeling van de toekomst?

Reeds van bij het begin domineerde KSV met vaak de vaardige Dujardin in de hoofdrol, maar 
Boullie wist altijd raad met de afwerking. Ook Hinderdael, Katsiame en Danau konden Boullie 
niet voorbij, maar de mooiste save was die op Stijn Jacobs. Deed KFC dan niets? Het creëerde 
gevaar uit wee stilliggende fases: Ken Casieris draaide een hoekschop rechtstreeks tegen de 
kruising en de vrijschop voor het neerleggen van een uitgebroken Jente Glorieus werd door 
Hamdi snoeihard maar centimeters naast gepoeierd. Gevleide 0-0 aan de rust.

Een goeie tien minuten hield KFC nog stand na rust. Een aarzelend ontzetten werd fataal:  
Hinderdael scoorde via een KFC-lichaam net buiten bereik van Boullie (1-0, 56’). Thomas 
Vivé verving Vital De Vrieze. Een vrije trap van Geraardsbergen werd op de deklat gekopt,  
Hinderdael knalde rebound tegen de paal, de bal spatte naar de andere paal en dan toch binnen 
(2-0, 63’). Boeken dicht. KSV speelde de match rustig uit en Boullie hield de score presentabel 
met nog enkele wondersaves. Emano De Bruycker verving nog energiek de leeggespeelde Van 
Den Bulcke, die gedaan heeft wat ie kon. 

Een van de moeilijkste dingen in de sport: bevestigen. O zo moeilijk!

De Groote, De Weirdt, De Vrieze (57’ Vivé), Buyck (7’ Van Den Bulcke, 86’ De Bruycker), Nissens, Glorieus, 
Van Schoorisse, Casieris, Callebaut, Jossa, Hamdi, De Vrieze D.


